
Focal Celestee Słuchawki Nagłowne Zamknięte Salon
Poznań

Cena: 3 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Zamknięte Focal Celestee
Focal koncentruje się na łączeniu wyrafinowanych odcieni w celu stworzenia słuchawek o bardzo oryginalnej tożsamości,
unikalnej w swoim segmencie rynku. Marka wybrała kolor Navy Blue w wyniku współpracy z wybitnym projektantem i
kolorystą produktu. Ten odcień po raz pierwszy pojawił się w kolekcji Focal i harmonijnie łączy się z wykończeniem Soft
Copper.

Doris Bölck, projektantka i kolorystka produktów: „Navy is a new Black. Ciemnoniebieski to uniwersalny i ponadczasowy
kolor, który zyskuje na popularności. Wybierając Navy Blue, dodajemy słuchawkom wyrafinowanego, wystawnego
charakteru. Połączenie tego odcienia błękitu z miedzianymi i brązowymi akcentami to trend, na który ma wpływ
projektowanie wnętrz i akcesoriów, który stał się popularny w branży zegarmistrzowskiej oraz elektroniki użytkowej. Te
odcienie stanowią bardzo interesującą i elegancką alternatywę dla bardziej tradycyjnych elementów chromowanych i
srebrnych.”

Od ponad 40 lat Focal charakteryzuje się francuską innowacyjnością i produkcją. Inżynierowie zainspirowani
doświadczeniem zdobytym podczas pracy ze słuchawkami Elegia wprowadzili nowatorskie rozwiązania akustyczne
wewnątrz nauszników Celestee. Dźwięk jest precyzyjny, zrównoważony i ma piękną głębię basu. Ta ekskluzywna
technologia została udoskonalona przez francuski savoir-faire marki Focal: po zakończeniu pięciu etapów produkcji
przetworników głośnikowych są one testowane i mierzone, a następnie implementowane w słuchawkach przez dedykowane
zespoły w celu zapewnienia bezkompromisowej jakości dźwięku.

Do produkcji Celestee wykorzystano wyłącznie szlachetne materiały. Po raz kolejny zwracamy uwagę na każdy szczegół,
przenośne etui z termoformowanej plecionki pasuje kolorystyką do słuchawek. Czyste linie aluminiowego jarzma tworzą
kontrolowaną geometrię, która idealnie dopasowuje się do głowy, zapewniając jednocześnie optymalny chwyt. Wybór
pałąka ze skóry półanilinowej i mikrofibry, a także skórzanych nauszników zapewnia dodatkowy komfort, oferując
jednocześnie doskonałą izolację akustyczną, niezależnie od tego, czy używasz Celestee w domu, w biurze czy w podróży.

Specyfikacje:

typ: Zamknięte słuchawki wokółuszne
impedancja: 35 omów
czułość: 105dB SPL / 1 mW @ 1 kHz
THD: 0,1 % @ 1 kHz / 100 dB SPL
pasmo przenoszenia: 5Hz – 23kHz
przetworniki głośnikowe: 1 5/8” (40 mm) aluminiowo-magnezowa kopułka w kształcie litery M
dostarczone okablowania: 1x 1,2m kabel OFC 24 AWG z 1/8” (3.5 mm) niezbalansowanym złączem TRS Jack, 1x
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adapter Jack, gniazdo z końcówką 1/8” (3.5 mm), wtyk z końcówką 1/4” (6.35 mm)
waga netto: 0,45 kg
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